
Лунь польовий 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

 

Тип: Хордові. Chordata 

Клас: Птахи. Aves 

Ряд: Соколоподібні. Falconiformes 

Родина: Яструбові. Accipitridae 

Один з 9-ти (за ін. джерелами, 10-13) видів роду, один з 4-х видів у фауні України. 

Природоохоронний статус виду: 

Рідкісний 

Ареал виду та його поширення в Україні: 

Пн. Америка, Європа та Азія. Сучасний гніздовий ареал в Україні включає деякі пн. р-ни Полісся і, 

можливо, частину Зх. України. Зимує на всій території країни, переважно в степовій та лісостеповій 

смугах. 

Чисельність i причини її зміни: 

Європейська гніздова популяція складає 3259 тис. пар. Гніздова популяція виду в Україні налічує 

не більше 10-20 пар. Найрегулярніше гніздиться на Волинському Поліссі вздовж пн. кордону з 

Білоруссю, а також в прикордонних р-нах з Росією. Щільність гніздової популяції зростає зі сходу на 

зх. та з пд. на пн.. Сучасний стан української гніздової популяції на критичному рівні і потребує 

подальшого дослідження. Причини зміни чисельності: значна деградація гніздових біотопів, 

викликана осушувальними роботами, надмірним заростанням лук та лісових галявин, збільшення 

площ весняного випалювання рослинності по балках та долинах річок, а також осіннього 

випалювання стерні. 

Особливості біології та наукове значення: 

Віддає перевагу природним біотопам. Гніздиться на великих лісових галявинах, згарищах, 

торфових болотах, на луках, полях кормових трав. Перші мігранти спостерігаються на початку 

березня. Моногам. Гніздо мостить на землі. Яйця відкладає у травні-червні. В кладці 2-5 яєць. 

Насиджування до 30 діб. Молоді перебувають у гнізді протягом 32-42 днів. Перші льотні виводки 

трапляються з середини липня. Осіння міграція відбувається у вересні-листопаді. Мігрує поодинці 

або розрідженими групами по 2-4 ос. У раціоні переважають дрібні гризуни. Також охоче живиться 

горобиними птахами, ящірками, зрідка комахами. 

Морфологічні ознаки: 

Маса тіла - 400-564 г, довжина тіла - 430500 мм, розмах крил - 116-1198 мм, У дорослого самця 

голова, шия, воло, спина, поперек і верх крил сірі; надхвістя біле; решта тулуба сірувато-біла; пера 

на верхівці крил чорні; райдужна оболонка ока, восковиця і ноги жовті. Доросла самка зверху бура, 

пера з вохристою облямівкою; надхвістя біле; на хвості темно-бурі смуги. Молодий птах подібний 



до самки, але з рудим відтінком; другорядні махові пера зі споду бурі; райдужна оболонка ока 

темно-коричнева. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: 

Вид включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) 

конвенцій. Необхідні заходи охорони: виявлення та охорона гнізд птахів та гніздових ділянок, 

удосконалення природоохоронного законодавства, пропаганда охорони виду. Гніздова біологія 

виду в Україні вивчена недостатньо, і для його збереження необхідна спеціальна науково-

природоохоронна програма. 

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: 

Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення: 

Відомостей немає. 

 


